
ο κλότσος, το λάκτισμα . Κτύπημα με το πέλμα ή με τη 
φτέρνα.



Ως ρημα κλοτσώ = λακτιζω. Επι δε ζώων τσινάω.

Μεταφορικως= δυσανασχετω, αδιαφορώ, αψηφω

Κλοτσιά = η ναπηδιση που κανει δίνει ενα πυροβόλο 
όπλο που εκπυρσοκροτεί. 



Σημασία:

Από το Ιταλικό calcio  < Λατινικό calx = φτέρνα 

Από το calx  και  η κάλτσα και τα καλίγια

Η γραφή "κλωτσιά" είναι λανθασμένη . Πιθανον από 
συγχυση με το ρ. "κλώθω"



Ετυμολογία:

Παλιά μέθοδος  αντιμετώπισης του αντίπαλου. 

Τα δυο γνωστά επιρρήματα πυξ λαξ έχουν επιζήσει σαν 

φράση και στις μέρες μας, αλλά και σαν μουσικό 

συγκρότημα. Σημαίνουν με γροθιές και με κλοτσιές 

Εγκυκλοπαιδικά

Ιταλικά calcio

Αγγλικά

kick
Χρησιμοποιουμε τον ορο φρικικ free-kick στο 
ποδοσφαιρο αντι του ελληνικου "εναρκτήριον λάκτισμα"

Γαλλικά

coup de pied  

Σταα ελληνικα  ονομαζουμε κουντεπιε (το)  ή κουντουπιε 
(το) ή κυοντουπιες (ο)  το μεταταρσιον 

Ξενόγλωσσα

κλοτσιά του τύπου "Απολύεσαι!"

Εικόνες

κλοτσιά
Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012
8:43 μμ
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κλοτσιά του τύπου "Απολύεσαι!"

Επίσημη κλοτσιά με τη φτέρνα στο καράτε
Το καράτε είναι ανεγνωρισμένο Ολυμπιακό άθλημα

Βιαίως.  Λατ. Vis militaris (με στρατιωτική ισχύ)

Τον πέταξε έξω με τις κλοτσιές

με γροθίες και κλοτσιές. Βλ. προηγουμένη

πυξ λαξ

Δεν τον εκτιμουν καθολου τον εμπαιζουν τον 
εξευτελιζουν.

τον έχουνε για  κλοτσοσκούφι

Αναφέρεται σε άνθρωπο ευτελή που γίνεται 
αντικείμενο κακομεταχείρισης.  Βλ. 
προηγουμένη

Του κλότσου και του μπάτσου

Δέξου την προσφερόμενη ευκαιρία

μην κλοτσάς την τυχη σου

Φράσεις

Με κλότσησε ενας γάιδαρος, πρεπει να τον 
κλοτσήσω και εγώ;
Συστήνει  μη ανταπόδοση σε αήθεις ενέργειες 
κατωτέρων ανθρώπων.

Όνος με ελάκτισεν, καγώ λακτίσω τούτον;

ΟΙ μοναχοί είναι σεξουαλικά πεινασμένοι (γιατι 
είναι μοναχοί) ενώ τα ιπποειδή, και κυρίως το 

Φυλαξου από τα πισινά του μουλαριού και 
από τα μπροστινά του καλογέρου.

Παροιμίες
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είναι μοναχοί) ενώ τα ιπποειδή, και κυρίως το 
μουλάρι και ο γάιδαρος, αμύνονται συνήθως με 
κλοτσιές με τα πισινά τους πόδια.   

Παιδικο παιγνιδι δικην ποδοσφαιρου με μπαλα 
του σκουφο ενός παικτη. Οι αλλοι τον δινουν με 
πασσες μεταξύ τους . Ο  ιδιοκτήτης του σκούφου 
προσπαθει να τον ανακτησει και γίνεται 
αντικειμενο εμπαιγμου. 

Θυμουμαι καθηγητη της εποχής μας που μας 
εμεμφετο ετσι : "Δεν προσέχομεν, δεν διαβάζομεν, 
μόνον κλοτσώμεν την μπάλαν και παίζομεν 

κλοτσοσκούφιον,   και εκστομίζομεν ένα φρικτόν 

υβρεολόγιον:"βρε ποίσσιε, βρέ δείξειε, βρε 
μαλαααάκα ", φωνάζομεν. 

Η λέξη λέγεται  υποτιμητικα για το ποδοσφαιρο 
ως αθλημα ή για να χαρακτηρισει κακης 
ποιοτητας ποσοδφαιρικο αγωνα.

Κλοτσοσκούφι

Εμπλοκή περισσότερων σε συμπλοκή με 
χειροδικίες, χωρίς κανόνες . Όπου δηλαδη 
γίνονται πατήματα και δίνονται κλοτσιές.

κλοτσοπατινάδα

Παραγωγα

Κοκκινη κλωστή δεμενη 

Στην ανέμη τυλιγμένη 

Δωσ' της κλότσο  να γυρίσει 

παραμύθι ν' αρχινισει.

Κλασικοί στίχοι για την έναρξη λαϊκού 
παραμυθιού. Η  ανέμη ήταν η χειροκίνητη ή 
ποδοκίνητη συσκευή που χρησιμοποιείται για το 
τύλιγμα ή ξετύλιγμα του νήματος

Πεζογραφία: 

Κλωτσιάν της πόρτας έδωκεν μπαίνν’ έσσω 
καβαλλάρης.

Ποίηση

Αροδαφνούσα - Κυπριακό παραδοσιακό
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